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Onze Voorzitter aan het
woord
Hallo allemaal,
Soms lijkt de tijd stil te staan en op andere mo
menten lijkt alles weer te veranderen. Tradities
zijn iets wat je moet koesteren, maar het is nooit
verkeerd om open te staan voor iets nieuws.
Zelfs onze Sint probeert wel eens wat anders; dit
jaar is hij naar Nederland afgereisd met een
stoomtrein in plaats van met een stoomboot.
Wie weet wordt volgend jaar de route vanuit
Spanje wel per Heinkel afgelegd. We zullen het
zien…

Heinkeltoeter!
Uw e-mailadres wordt gevraagd!
Met dit beeldmerk versturen we regelmatig een
E mail naar onze leden.
We gebruiken deze manier om berichten die
belangrijk zijn door te geven.
Denk daarbij aan een rit die op korte termijn
verrreden wordt, of de deelname aan een beurs
of uw gewenste aanwezigheid op een ledenver
gadering.
Voor ons is dit een eenvoudige manier om met
u te communiceren.
Helaas hebben we niet van alle leden een juist
Email adres.
Graag zouden we dat willen verbeteren.
Daarom vragen we u±
Ontvangt u nooit de Heinkel Toeter geef dan
juiste uw E/mail adres door.
Alvast bedankt!

Familiedag 2020
Clubgenoten … 19 januari 2020 …

Zoals iedereen van HCN gewend is, is de agenda
voor het nieuwe kalenderjaar alweer mooi ge
vuld.
Iets wat nieuw of anders is, is de datum voor de
kampeerweek.
De kampeerweek vindt eerder in het jaar plaats
en deze ‘vervroeging’ biedt weer mooie nieuwe
mogelijkheden.
Wat binnenkort ook zal veranderen is onze web
site. Deze website zal geheel vernieuwd worden
om wat gebruiksvriendelijker te zijn voor het be
heren ervan. De inhoud ervan zal grotendeels
gelijk blijven.
Geniet van de donkere dagen en hopelijk zien
we elkaar snel weer. Tot kijk…

Met de Familiedag opent HCN traditioneel het
nieuwe jaar.
Na de Feestdagen en bezinnende wat en gaan
wij het nieuwe jaar ondernemen .
Dan is deze dag een ontspannende dag met
een hapje en een natje.
Breng eventuele foto’s en andere informaties
mee.
Voor de 3e keer nemen wij, Anne en Herman de
organisatie voor onze rekening.
Jullie zijn op 19 januari 2020 van harte welkom
op mijn nieuwe adres :
de Weezenhof 6347 te Nijmegen.
Wel op voorwaarde … tot 1 week voorafgaan
de aanmelden i.v.m. de organisatie, inkoop
en jullie een route en parkeerinfo te kunnen
sturen.
Wij staan in de startblokken …
Herman Aalbers en Anne Pothuizen.
0651 996 781
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Kerstpuzzel 2019

Ook dit jaar heeft Bert van Sandwijk weer een kerstpuzzel voor ons samengesteld.
De antwoorden kunt u vinden in de 6 laatst verschenen clubbladen.
1.Wat is de tekst, die op het kistje achterop de donkerrode Heinkel staat.
2.Wie organiseerde de Brabantse Scooterdag.
3.In welke plaats staat een kopie van de St. Pieter in Rome.
4.Wat is de kleur van de beschadigde Heinkel in de advertentie.
5.Welke kleur heeft de miniscooter bij de “paperassen”.
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6.Welke voornaam had onze redacteur op 1 juni 2019.
7.Wat is de oude naam van het vliegveld Airport Breda.
8.Hoe heet het gebouw, waarin we op 12 en 13 januari 2019 een clubpresentatie verzorgden.
9.Wat was de kleur van de omslag van ons clubblad, voordat we met de nieuwe “Tourist” begonnen.
10.Hoeveel nakomelingen kregen Teddy en Freddy.
11.Welk woord heeft onze voorzitter in de laatste twee clubbladen niet meer gebruikt.
12.In welke plaats is het Oudheidkundig & Poldermuseum gevestigd.
13.Waar was het startpunt van de Duitse Merken Rit in 2019.
14.Johan Kole organiseerde een clubweekend op 22 en 23 juni, waar was dat.
15.In welke stad houden we jaarlijks onze Heinkel APK keuring.
16.Wat is de naam van de rivier, waarbij we ons vakantieweek hielden.
17.We hebben een nieuwe redacteur, wat is zijn achternaam.
18.“Aparte pomp voor oldtimerbenzine” bij welk benzine leverancier staat een Heinkel op de foto.
19.In welke plaats werd de jaarlijkse familiedag georganiseerd in 2019.
20.Wat kocht Johan Kole in een tuincentrum.
21.In welke plaats was de start van de rit van Bram en Piet.
22.Onze jaarvergadering houden we in welke plaats.
23.Benno Kroese organiseerde een rit. In welke plaats werd gestart.
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HCN Rit Deventer

nog een begaanbare weg te garanderen.

Het is zondag 15 september en het beloofd een
zonnige dag te worden.

Jaarlijks lopen de uiterwaarden regelmatig vol
en op deze manier vangt men het water op en
kan gelijktijdig het verkeer zonder problemen de
weg vervolgen.

Dus echt een goede reden om de geplande rit
in Deventer en omgeving mee te rijden.
Het beloofd een mooi evenement te worden,
georganiseerd door Hugo van Rooij.
Het is zijn eerste zelf samengestelde rit, dus we
zijn benieuwd.
Het vertrek is van uit Deventer, stipt 12.00 uur
vanaf de overzijde van de rivier.
Van hieruit is er een prachtig uitzicht op de oude
stad.

Gezeten op het terras van het hotel restaurant
Het IJsselhotel, genietend van een kop koffie,
Vraag je je af of niet beter kunt blijven zitten.
Gelukkig belooft de dag nog veel goeds dus we
gaan vetrekken.
We zijn met een groep van 15 mensen en 10
scooters.
Vanaf het verzamelpunt bij het plansoen De
Worp in Deventer rijden we over de IJsseldijk.
We gaan via Terwolde en Welsum.
We passeren daarbij ook de Tolbrug.
Niet dat we daar moeten betalen.
Het is een brug die is aangelegd om, bij hoog
water en ondergelopen uiterwaarden tussen
Veessen en Wapenveld te overbruggen en toch
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Ook elders in het stromingsgebied van de IJssel,
richting Kampen liggen dit soort bruggen.
Het rijden op de IJsseldijk is prachtig met veel
vergezichten over de rivier en uiterwaarden en
een goed begaanbare en bochtige weg.
Na Veessen te zijn gepasserd naderen we de
pont die ons over de IJssel heen zal brengen,
naar Wijhe.

Een kleine onderbreking van het rijden, maar
eigelijk veel te kort omdat de pont zo aan de
overkant is.
Hier passeren we gelijk de provinciegrens tussen
Gelderland en Overijssel.

Langs Wijhe heen, door de weilanden, over
kleine wegen, waar veel te zien is gaat het rich
ting Wesepe.

over de hele wereld van Amerika maar ook uit
Australie en men heeft ook wel een enkele sjeik
als klant.

Daar wacht ons een verrassing.
Hugo heeft ervoor gezorgt dat we een rondlei
ding krijgen bij Carroseriebouw Jansen in Wese
pe.
Denk nou niet dat het zomaar iets is!
Carroseriebouw Jansen is begonnen als wagen
bouwer, speciaal voor de agraische toepassing.
Maar in die sector is geen droog brood meer te
verdienen, en men daarom tijdig heeft het roer
omgegooid.
Men heeft zich gespecialiseerd in de carroserie
bouw van old-timers.
Niet zomaar oude autootjes, maar peperdure
bolides van heel bekende merken, die vaak, op
verzoek van de eigenaar, volledig worden ge
sloopt en weer wordt opgebouwd zoals hij dat
wenst.

We worden rondgeleid door Gerrit Jansen,
kleinzoon van de oprichter, en door Stefan ten
Have die speciaal verantwoordelijk is voor de
afwerking en de spuiterij van de auto's.

Dat zijn natuurlijk hele kostbare vebouwingen en
niet iedereen is in staat om dat soort opdrachten
te laten uitvoeren.
Inmiddels biedt Jansen Carrosseriebouw werk
aan een 10 tal medewerkers en er is nog behoef
te aan uitbreiding ervan.
Gemakkelijk is dat niet.
Wat men hier maakt leert je niet op school maar
moet je leren in de praktijk.
Dat betekent van onder af aan beginnen en je
de techniek en handigheid eigen maken door
het te doen.
En wat je dan gaat maken gaat alle fantasie te
boven.
De meest dure en prachtige auto's worden ge
restaureerd, en van een auto in schroot toestand
wordt weer een prachtige en dure bolide ge
maakt.
Natuurlijk komen de klanten van Jansen niet al
leen maar uit Nederland. Men heeft klanten van
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Al met al een prachtige onderneming met we
reldfaam voor een klein publiek en op een plek
waar je hem niet zou verwachten.

van deze rit.

We hebben ervan genoten, en komen graag
Helemaal onder de indruk van wat we hebben
gezien vervolgen we onze weg.
Via Heeten, Haarle en Helledoorn naar Nijverdal.
Daar stoppen we voor koffie, thee ,frisdrank en
koek.
We doen dat net aan het begin van de Nijver
dalse Berg.
Bij jhet Buitencentrum De Sallandse Heuvelrug.
En we zijn niet de enige.
Het mooie weer heeft veel dagjesmensen verleid
om in deze mooie omgeving een wandeling te
maken.

nog eens terug.
Dolph

Uiteindelijk vervolgen we onze weg.
We rijden over de Nijverdalse Berg en over de

Verslag Begrotingsverga
dering 2019
Zondag 20 oktober 2019 was onze combinatie-
dag van eerst een kleine en alweer de laatste rit
van 2019 samen met de Begrotingsvergadering
in De Hilt te Eemnes. Onder leiding van Taeke
Roorda reden wij een prachtige herfstrit vanuit
Eemnes langs de Maarseveense Plassen naar
Breukelen en terug langs de Loosdrechtse Plas
sen.
Zie het ritverslag elders in deze uitgave van de
Tourist.

Holterberg door een prachtig heuvelachtig
bosgebied.
Door Holten heen en via Loo en Bathmen berei
ken we Deventer.
Nu alleen nog de IJsselbrug over om bij ons
vertrekpunt aan te komen "De Worp".
We kunnen terug zien op een geslaagde rit, door
een prachtig landschap en met super goed
weer.
WAT WIL JE NOG MEER.
We willen Hugo bedanken voor de organisatie
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Met 19 personen begonnen wij om 15.00 uur de
vergadering.
Opening door de voorzitter Roel – Roel informeer
de de stand van zaken omtrent de gezondheid
van José Wams.
Binnen gekomen stukken Herman – de volgende
leden hebben bericht van afwezigheid doorge
geven: Karel en Toos Schellekens i.v.m. de ver
jaardag van Toos en het oberwerk van Karel.
Ook hebben Hennie Benning en Peter en Joke
Kuiper zich afgemeld voor deze vergadering.
Vaststellen van de notulen vorige vergadering
Herman – alle aanwezigen waren het eens met
de notulen van de vorige vergadering en behoef
den geen nadere toelichtingen.
De Begroting van 2020 door Piet
Iedereen werd voorzien van een financieel
overzicht voor 2020.
Deze begroting is om redenen en dus voorzichtig
opgemaakt op basis van 80 leden.
Voor de website zijn in 2019 geen uitgaven ge
daan.
Louis informeerde dat het raamwerk voor de
website zo goed als klaar is en dat nu de inhou
delijke teksten moeten worden geschreven.
Het werk is in behandeling maar er zijn geen
kosten gemaakt en is er geen factuur ontvan
gen. Dat zal in 2020 wel gaan geschieden en
tegen een lager bedrag als eerder gedacht,
besproken en begroot.
Het streven is om per 1.1.2020 de nieuwe site
operationeel te hebben.
Verder zijn er geen bijzondere uitgaven gedaan
en een extra punt is, dat Roel en Herman de
aanhanger gaan inspecteren, de goede spullen
te koop aanbieden via de Tourist en de aanhan
ger gaan verkopen.
Dan besparen wij een vaste post aan “stallings
kosten”.
Evenementen in 2020 door Louis
In de afgelopen jaren is meermaals gesproken
om onze HCN vakantieweer uit de drukke vakan
tieperiode te verzetten naar rustigere tijden er
voor of erna.
Ook het afgelopen jaar zijn ondanks de goede
en gemaakte afspraken deze niet nagekomen

door en vanwege de drukte en met allerlei excu
ses maar geen oplossingen.
Gaan wij eerder of later lopen wij dit risico minder.
De meesten van ons – behalve Roel met school
gaande kinderen zijn niet afhankelijk van het
hoogseizoen.
Roel vulde aan dat ook zij maar beperkt met een
weekend aanwezig kunnen zijn en dan door
gaan, dus geen punt.
Louis stelde dat een gehele maand eerder beter
zou zijn maar dit in 2 stappen te gaan doen en
in 2020 dus begin juli te willen gaan.
Chris komt hier op terug met data en bijzonder
heden.
Monique Amsing vraagt of in 2021 dan de 3e
week van juni in combinatie met de zondagsrit ?
JA dus.
Dolph Amsing schrijft een artikel hierover in de
Tourist.
Opstelling ritten 2020 Chris
Voor 2020 is een voorlopig schema gemaakt op
basis van de 3e zondag en in aanmerking geno
men de feestdagen om af te wijken.
Chris verzorgt een overzicht in de Tourist.
Een aantal dagen werden direct ingevuld zoals
de familiedag op 19 januari wordt bij Herman in
Nijmegen gehouden.
Iedereen is welkom.
Op 26 april verzorgt HCN de Brabantse Scooter
dag en gaat Louis dit doen.
Ook dag in Liempde zal Louis eventueel in com
binatie met Jan Wams gaan verzorgen.
Op 28 juni staat de DM-rit gepland.
Herman neemt met BMW Nederland contact op.
Van 4-11 juli dus de HCN kampeerweek dat Chris
op zich neemt, er is reeds een camping gepland.
Op 5 juli is dan ook de maandelijkse zondagsrit.
Augustus staat nog open en vanuit de vergade
ring kwamen vragen om dat kampeerweekend
in Zeeland te gaan houden.
Zeeland zou dan vol zijn voorlopig neemt Chris
dan augustus voor zijn rekening.
Johan Kole kijkt thuis na of dat het stoomgemaal
Nijkerk op 20 september open is om dan de
zondagsrit te organiseren.
De oktoberrit staat nog open.
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Dolph vraagt of dat er meer aandacht kan
worden gegeven om niet alleen maar wegen af
te rijden maar ook bezoeken worden gepland
en uitgevoerd dus stoppen en kijken naar mooie
punten en culturele waarden.
Graag ook het verzoek aan de rit-uitzetters om
dit vooraf te regelen en aan te geven in artikelen
in de Tourist en de Toeter.
De rondvraag

We gaan weer 10 a 12 Woensdag avonden van
19.00 tot 22.00 uur samen aan de Heinkel werken.
Ik wil graag weten waar de belangstelling naar
uit gaat, graag respons van uw kant om een
mooi schema op te stellen.
Ik wil weer een combinatie maken van theorie
en de praktijk, dus er kunnen wel vieze handjes
van komen, ook van de cursisten.

Johan Kole vraagt of dat HCN zich sterk wil
maken om als Heinkelclub aanwezig te willen zijn
in Woerden.
Zijn schoonzoon zit in het Bestuur en kan HCN
een stand krijgen.
Wanneer ? In augustus valt dit gelijk met ons
weekend.
Ook vraagt Johan om te kijken naar zijn info op
www.exotentreffen.nl
Peter Klijn vraagt of als iemand het woord krijgt
en heeft dat de anderen zich stil houden. Nu kan
door al dat door elkaar praten de vergadering
bijna niet volgen.
Roel beaamde dit punt volledig en sprak zijn
verbazing uit dat hiermede geen rekening wordt
gehouden en verzoek eenieder op zijn of haar
aandacht hiervoor.
Sluiten van de vergadering Roel
Deze succesvolle vergadering werd door Roel
“afgekopt …” en werd op dit wederom hartelijke
jaar een afscheidsborrel gedronken en nage
praat.
Herman Aalbers - secretaris

Sleutel cursus 2020

Kosten bedragen 15,00 Euro per avond / deel
nemer.
Koffie en koekjes zijn inbegrepen.
Louis Heijink

Van de redactie

Het lijkt nog ver weg.
Sinterklaas met zijn Pieten, en de Kerstman zijn
nog niet eens in het land.

Beste Heinkel liefhebbers,

Maar het is al gauw weer Januari 2020.

Het jaar 2020 staat al weer voor de deur. En
omdat het een schrikkeljaar is gaan we er extra
lang van genieten.

Zoals intussen gebruikelijk, wordt er ook deze
komende winterperiode weer een
HEINKEL sleutel cursus gegeven.
Er zijn weer veel nieuwe Heinkelaars bijgekomen,
en ook die willen wat van hun Heinkelscooter
weten en leren om er nog meer plezier van te
hebben.
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Daarom: Hou vanaf midden Januari de website
: heinkelservice.nl goed in de gaten.
Ik zal proberen voor de Kerst het schema rond te
hebben.

Het is alweer bijna het einde van het jaar 2019.

Met een terugblik op 2019 kan de redactie van
De Tourist gelukkig zijn met de aanlevering van
kopij voor ons clubblad.
We hebben soms artikelen moeten uitstellen met
publiceren omdat we aan de maximale vulling

waren van ons blad.
Dat is wel jammer, maar het getuigt ook van een
grote betrokkenheid van de leden met ons doen
en laten.
We hopen, in elk geval, dat u allemaal ook in het
volgende jaar net zoveel kopij wilt aanleveren als
dat u dat in 2019 heeft gedaan.
Inmiddels begin ik al enigszins bedreven te wor
den in het samenstellen van ons clubblad.
Ik kan u vertellen dat is beslist niet eenvoudig.
Alles dat u schrijft moet worden omgezet naar,
voor de drukker, begrijpelijke taal.
Heel vaak strookt dat niet met de bestaande
kennis die we hebben van de normale comman
do’s op de computer.
Nog steeds loop ik soms vast.
Gelukkig kan ik nog steeds terug vallen op Hen
nie Bennink voor wie dit allemaal gesneden koek
is.
Ik ben hem daarvoor heel erg dankbaar.
Zonder zijn hulp zou ook deze uitgave van De
Tourist niet hebben kunnen worden uitgegeven.
Het is goed te weten dat we een groot aantal
betrokken leden hebben, zodat we steeds op
nieuw kunnen realiseren wat we ons voornemen.
In deze uitgave van De Tourist staan enkele be
langrijke mededelingen.
Om te beginnen treft u het rittenplan aan voor
2020.
Dat ziet er weer heel veelbelovend uit.
Ook doet Louis een oproep aan de leden om
met het bijwonen van de sleutelcursus nog meer
kennis te vergaren over de techniek van de
Heinkel scooter.
En net na de jaarwisseling, al op 19 januari
worden we allemaal uitgenodigd voor de jaar
lijkse familiedag.
Herman nodigt u daarvoor uit in zijn woonplaats 
Nijmegen.
Verdere informatie daarover volgt nog.
Wat we ook zeker niet moeten vergeten is de
Motoren en Bromfietsenbeurs op 11 en 12 janu
ari 2020.
Zie daarvoor ook advertentie elders in dit blad.
Natuurlijk mag ik u, ook uit naam van het gehe

le bestuur van onze club, u allemaal hele goede
kerstdagen en de viering van Oud en Nieuwjaar
toe wensen.
Laten we werken aan een voorspoedig nieuw
jaar 2020!

De laatste rit van het jaar:
Het Gooi en omstreken.
Dit is de laatste rit van het jaar.
In dit geval een korte rit.
Georganiseerd net voor de jaarvergadering in
Eemnes.
Teake Roorda is verantwoordelijk.
Hij heeft de rit georganiseerd en mag daarom
helemaal voorop rijden.
Het weer is redelijk.
Het is droog, maar het is ook koud.
Zo stel je vast dat die laatste rit ook alleen voor
de harde kern is.
Ook zij hebben het koud maar dat is voor hen
geen reden om niet mee te rijden.
We vertrekken net iets later dan 12.00 uur vanaf
de parkeerplaats bij het vergadercentrum.
Net iets later omdat de weg vanuit Eindhoven
geblokkeerd is door wegwerkzaamheden.
En de deelnemers vanuit die hoek hebben zich
dus vergist in de reistijd naar Eemnes.
Het deelnemersveld bestaat dan uit 5 scooter en
een scooter met zijspan.
Geen grote groep maar wel allemaal enthousi
aste deelnemers.
De rit is uitgezet in het Gooi en de Vechtstreek
en we rijden rondom de Maarsseveense Plassen
en de Loosdrechtse Plassen.
We vertrekken en rijden via Baarn en Soestdijk
naar Hooge Vuurse.
Hooge Vuurse is vooral bekend op zondagen en
wordt dan bezocht door mensen die koffie drin
ken en pannenkoeken eten in de restaurants van

11

het dorp.
Het is dus uitkijken om daar met de scooter tus
sendoor te laveren.
Langs smalle wegen en wijdse uitzichten over de
Maarseveense Plassen belanden we in Breuke
len.

die de stad rijk is: Het Raadhuis van Hilversum.
Een prachtig gebouw, wijds en zijds bekend en
ontworpen door de architect Willem Marinus
Dudok.

Deze architect is overigens ook verantwoordelijk
voor een aantal woonwijken in Hilversum.
Naast dit raadhuis is er ook plaats gemaakt voor
een monument ter nagedachtenis van de bewo
ners van Hilversum die bij de ramp met de MH17
zijn omgekomen.
Na dit te hebben gezien en de gebeurtenis te

Daar is gelijk onze middagstop.
We bezoeken daarvoor het plaatselijke restau
rant voor koffie en appelgebak.
Een enkeling neemt ook een Jaegermeister.
Dat is om warm te worden want de kou kruipt
overal doorheen.
De weg wordt vervolgd en we ronden de Loosd
rechtese Plassen.
In deze omgeving, en trouwens gedurende de
gehele rit, rijden we langs plaatsen met grote en
zeker ook dure huizen. In deze streek wonen heel
veel gefortuneerde Nederlanders.
En wij mogen genieten van al dat moois.
We gaan op weg naar Hilversum en stoppen
daar bij een van de indrukwekkende gebouwen
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hebben overdacht vertrekken we spoorslags
naar Eemnes.
Daar komen we veilg aan.
Het was een mooie rit, maar het was ook wel een
beetje koud.
We bedanken Teake voor de organisatie van
deze prachtige rit.
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De ritmeester praat U bij…
De kat kijkt verstoord op.
Door de druilerige regen is hij al de hele dag in
huis geweest en nu alwéér de deurbel.
Zijn baas of bazin springen overeind, wie is er aan
de beurt?
Bij de voordeur kinderen die een liedje zingen,
iets over elf november en Sint Maarten.
Hun lampionnen slingeren woest heen en weer
in de stormachtige wind en vanonder hun verre
gende mutsen vragende blikken naar de schaal
snoepgoed.
Het is elf november en vanouds lijkt dat samen
te vallen met stormachtig herfstweer.
Een paar dagen geleden alvast de winterban
den schoongemaakt en klaargezet, nu wachten
op uurtje tijd en droogte om te monteren.
Kortom de winter is in aantocht en we gaan een
seizoen tegemoet waar we minder, of helemaal
niet, met de Heinkel gaan rijden.
Uiteraard hebben we nu de tijd om aan onze
troetels reparaties te verrichten.
Want we willen natuurlijk klaar zijn voor de legen
darische APK op 15 maart in het vroege voorjaar.
Gelukkig hebben we ook activiteiten in de “don
kere” dagen.
Op 14 en 15 december 2019 zijn we in Euretco
te Houten en 11 en 12 januari 2020 in Autotron
te Rosmalen.
Wij geven dan een clubpresentatie en uiteraard
is het leuk als clubleden de stands bemannen.
De familiedag, 19 januari 2020, staat gepland in
Nijmegen.
Herman en Anne zijn er druk mee.
Daarna op 16 februari alweer de Algemene le
denvergadering.
Er zijn (bestuurs)leden die hun wintervakantie
hieromheen plannen.
Afgelopen periode hadden we de laatste zon
dagsrit, fantastisch geregisseerd en gerealiseerd
door Teake.
De naderende herfst manifesteerde zich vooral
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in de temperatuur.
Dikke handschoenen moesten zorgen voor een
comfortabel gevoel.
Uiteraard werd de rit iets ingekort vanwege de
daaropvolgende begrotingsvergadering.
In dit of een van de volgende nummers van ons
clubblad vindt je een verslag.
Het zomerkamp (4 – 11 juli) lijkt nog erg ver weg,
maar in de kampeerwereld moet je, zeker in
Nederland, ruim van tevoren reserveren.
Ik gaf tijdens de najaarsvergadering al aan dat
de keuze gevallen was op Noordwest Drenthe,
Zuidwest Friesland.
Een camping vinden is gelukt.
De keus is gevallen op camping “Hoeve aan den
weg” Bosweg 12, Oude Willem. (www.hoeve
aandenweg.nl .)
Deze camping heeft ook lodges te huur.
Voor ons zijn plaatsen op de velden “Plataan” en
“Olm” gereserveerd.
De groepstent vindt zijn plek op Plataan.
Alle plaatsen zijn voorzien van stroomaansluiting
en nabij een sanitairgebouw.
Ik wens jullie allen een goede kerst en nieuwjaar
toe.
Chris

KOPIJ
Kopij graag voor 24 januari
aanleveren.
Tekst of foto's wij zijn er blij mee!

Voorlopige planning en rittenplan 2020.
Datum
Januari
11 en 12
januari
19 januari
Februari
16 februari
Maart
15 maart
April
12 april
19 april
26 april
Mei
17 mei
21 t/m 24
mei
Juni
1 juni
13 en 14 juni
14 juni
21 juni
28 juni
Juli
4-11 juli
5 juli
Augustus
15 en 16
augustus
16 augustus
September
20
september
Oktober
18 oktober

Evenement

Organisator

Beurs Autotron

Louis

Familiedag Nijmegen

Herman

ALV Eemnes

Bestuur

Jaarlijkse APK – dag HSN

HSN Eindhoven

1e paasdag
Zondagsrit
Brabantse scooterdag

Teake
HCN/ Louis

Zondagsrit
Hemelvaartsweekend

Dolph / Monique

2e pinksterdag . Liempde
Clubweekend
Zondagsrit
Vaderdag
DM rit

Louis

Kampeerweek Nederland
Drenthe Friesland
HCN zondagsrit
Drenthe/Friesland

Bestuur/Chris

Clubweekend

Chris

Zondagsrit

Chris

Zondagsrit (Woerden?)

Johan Koole

Korte zondagsrit
Begrotings vergadering

Teake
Bestuur

Div clubs, in overleg

Chris

November
December
Euretco Houten
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Indien onbestelbaar:
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HEINKEL
SERVICE
NEDERLAND
ALBLASSTRAAT 31, 5626 BJ EINDHOVEN, 040-2621369
E-mail: info@heinkelservice.nl website: www.heinkelservice.nl

HET ADRES VOOR UW HEINKEL SCOOTER
De grootste sortering Heinkel-onderdelen van Nederland.
Alle reparatie’s, ook schade herstel.
Onderdelen en accessoires.
Restauratie en revisie.
6 maanden garantie op nieuwe onderdelen.
Verkoop Heinkel scooters, diverse type’s op voorraad.

Meer weten ?? Kijk dan ook eens op: www.heinkelservice.nl
Hier vindt u alles over onderdelen en service.

